
Tematiskās nodarbības  

IEVADNODARBĪBA – VECĀKU RŪPJU PAMATAM UN LĪDZSVARAM 

Ko nozī mē  „būt labam vēcākam”?  
 

Nodarbī ba par to, kas ir tie faktori, kas nosaka, vai esam labi 
veca ki, un ka  varam pilnveidoties. Ko varam darī t, lai be rni 
izaugtu par laimī giem, veiksmī giem cilve kiem?  

BĒRNU ATTĪSTĪBAS ABC 

Bērnu vēcumposmu īpatnības, bērnu smadzēņu           
darbības attīstība.    
 

Nodarbī ba izpratnes veidos anai par be rnu vecumposmiem, 
katram vecumposmam raksturī go, faktoriem, kas ietekme  
be rna attī stī bu . 

SPĒLĒŠANĀS MĀKSLA – BĒRNA IZKLAIDE, MĀCĪŠANĀS UN DARBS 

Kas bērnam ir rotaļa? Attīstošās rotaļliētas un matēriāli, 
spēlēs un rotaļas ar ūdēni. 
 

Nodarbī ba par rotal as nozī mi be rna attī stī ba , par attī stos o 
spe l u ve rtī bu un iespe ja m ta s izgatavot pas iem, atbilstos i  
katra be rna attī stī bas vajadzī ba m un interese m.  

„STOP” UN „STARTS” POGAS BĒRNA PERSONĪBAS ATTĪSTĪBĀ  

Bērna pašapziņas nozīmē un vēidošana. Pozitīvu         
paradumu vēidošana, sodi - pērt vai nēpērt?  
 

Nodarbī ba par be rna personī bas veidos anos, par faktoriem, 
kas ietekme  be rna pas apzin u, un ko veca kiem vajadze tu vai 
nevajadze tu darī t, lai to ietekme tu. Uzvedī bas normu un  
noteikumu  ieve ros anas motive s ana.  

VĒRTĪBAS ĢIMENĒ 

Tradīcijas un rituāli – kāpēc tiē ir svarīgi? Bērns          
bilingvālā ģimēnē. 
 

Nodarbī ba par g imenes kultu ru, tradī ciju nozī mi, loma m 

g imene , g imenes garī gaja m ve rtī ba m un  divu vai vaira ku 

valodu g imene  ietekmi be rna attī stī ba  un izglī tī ba .  
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„BRĀLĪTI GRIBI? NĒ, LABĀK KAĶĪTI!”  

Brāļu/māsu attiēcības ģimēnē. Par ko jāuztraucas bērna attīstībā 
(spēciālistu padomi), ēmocionālo problēmu priēkšvēstnēši 
 

Nodarbī ba par to, ka  veidot savstarpe ja s attiecī bas vaira ku be rnu     
g imene , reag e t uz bra l u/ma su konfliktiem. Trauksmes signa li be rna 
attī stī ba , kad bu tu ja mekle  specia listu palī dzī ba, un kur to mekle t.  

TĒVA PIENĀKUMI NEKAD NEBEIDZAS. „JĀ, JĀ” VIDE 

Tēva loma ģimēnē.  
 

Nodarbī ba par te va lomu daz a dos be rna vecumposmos, bu s anas  
kopa  ar be rniem nozī mī gumu.  
 

Droša vidē bērnam - mājās, uz iēlas - par to, ko nozīmē droša 
vide, un ko veca ki var darī t savu be rnu dros ī bas veicina s anai.  

BĒRNS GATAVS SKOLAS GAITĀM 

Ko nozīmē laba izglītība? Matēmātika un lasāmtēksti mums   
apkārt - kā to parādīt un padarīt intērēsantu bērnam? 
 

Nodarbī ba veca ku iepazī stina s anai ar kvalitatī vas izglī tī bas ra dī ta -
jiem, be rnam ve lamaja m zina s ana m un prasme m, uzsa kot ma cī bas 
skola  un veidiem, ka  interesanta , aizraujos a  veida  ma cī t be rniem 
lasī t, rakstī t, apgu t matema tiskos prieks status.  

MAĢISKĀ VECĀKU UN „DĀRZIŅA” SADARBĪBAS RECEPTE  

Vēcāku un izglītības iēstādēs sadarbība (konfidēncialitātē,       
„viēna tantē tēica”). Vēcāku tiēsības un piēnākumi. 
 

Nodarbī ba par g imenes sadarbī bas iespe ja m, metode m un forma m     
be rnu attī stī bas un ma cī s ana s procesa atbalstam pirmsskolas izglī tī bas 
iesta de .  

LAIMĪGA CILVĒKA SAKNES BĒRNĪBĀ  

Brīvdiēnas/atpūta kopā ar bērniēm.  
 

Nodarbī ba par iespe ja m kvalitatī vai brī va  laika pavadī s anai kopa  ar 
be rniem, sniedzot praktiskas idejas sve tku svine s anai un ikdienai. 
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